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A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DISCURSO DE ÓDIO NA 
INTERNET 

 

ROSANA MONTEIRO PERES
1 

 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo discutir e analisar a relação existente 
entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio, principalmente voltado às 
opiniões manifestadas nas redes sociais e na internet, e como o assunto é tratado 
pelo direito brasileiro. Diante disto, é de suma importância para o direito estudar a 
medida que se deve adotar para que o direito a liberdade de expressão venha poder  
ser exercido sem contudo infringir outros direitos fundamentais.Utilizando o 
procedimento metodológico bibliográfico e documental, chega-se à conclusão de 
que a liberdade de expressão na internet consiste em um direito constitucional que  
deve ser garantido maximamente, desde que não venha a interferir na esfera do 
direito alheio, entrando em conflito com outros direitos fundamentais. 

Palavras chave: Direito constitucional. Liberdade de expressão. Internet. Discurso 

de ódio. 

ABSTRACT: This article aims to discuss and analyze the relationship between 
freedom of speech and hate speech, catering mainly to the views expressed on 
social networks and the Internet, and how it is treated by Brazilian law. Given this, it 
is very important for the right to study as it should adopt for the right to freedom of 
speech will be ensured without however infringe other fundamental rights. Using 
bibliographic methodological procedure and documentary, one comes to the 
conclusion that freedom of expression on the Internet consists of a constitutional right 
that must be guaranteed maximally, since that will not interfere in the sphere of the 
rights of others, conflict with other fundamental rights. 
 

Key words: Constitutional right.Freedom of expression. Internet. Hate speach. 

 
Sumário: Introdução; 1.Direito Constitucional a liberdade; 1.1 Liberdade de 
expressão; 1.2 liberdade de expressão no direito brasileiro; 1.3 A Liberdade de 
expressão na internet; 2. Discurso de ódio na internet; 3 limites da liberdade de 
expressão; ; 4. Posicionamentos do poder judiciário em relação ao discurso de ódio 
nas redes sociais; conclusão. Referências. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem por objetivo discutir e analisar a relação existente 

entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio, principalmente voltado às 

                                                           
1
 Estudante do 10º período do curso de Direito da UNIABEU  
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opiniões manifestadas nas redes sociais e na internet, e como o assunto é tratado 

pelo direito brasileiro.  

A análise do tema toma por base o estudo da liberdade de expressão, visto 

como direito fundamental e importante pilar na estrutura democrática de um país, 

sendo através dele que se possibilita a participação do indivíduo na vida em 

sociedade e na construção política e social de um Estado. 

Porém, com o advento da internet e principalmente as redes sociais, houve 

uma revolução na maneira de o ser humano expressar sua opinião, cujo diferencial é 

a extrema rapidez e a vasta propulsão de compartilhamento das redes sociais, que 

permite ao homem expor seus pensamentos, suas opiniões e a si próprio.  

Assim, nessa relação existente entre a liberdade de expressão como direito 

fundamental e a forma contemporânea da sociedade de se comunicar por redes 

sociais, o direito deve se preocupar em combater os discursos de ódios, ou seja, 

manifestações segregacionistas, discriminatórias e preconceituosas, que podem 

tomar dimensões desastrosas no atual meio de comunicação entre a sociedade. 

Para atingir tal objetivo, o presente artigo será composto de quatro seções. A 

primeira tem a pretensão de demonstrar que a liberdade de expressão é um direito 

fundamental, positivado constitucionalmente, relacionado essencialmente à 

afirmação da dignidade humana e da democracia. A segunda consiste em 

demonstrar o discurso de ódio que hoje é disseminado na internet. E a terceira 

seção objetiva analisar as possibilidades e restrições jurídicas que a liberdade de 

expressão apresenta na internet. A quarta tem por fim analisar a posição 

jurisprudencial sobre o assunto. 

A metodologia a ser adotada consiste no estudo bibliográfico e doutrinário, 

pois a presente investigação pretende responder à problemática fundamentando-se 

na legislação pátria, especialmente na Constituição Federal de 1988, em livros e 

artigos de ilustres doutrinadores e em decisões jurisprudenciais. 

Deste modo, este projeto não tem por fim expor bases normativas que 

possam interferir na liberdade de pensamento do ser humano, até porque não cabe 

ao direito interferir no direito de pensar do individuo, mas sim no discurso de ódio 

que é externado do ser humano, afetando seus pares na sociedade.  
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1.DIREITO CONSTITUCIONAL À LIBERDADE 

 

É assegurado pela constituição o direito à liberdade para o ser humano, seja 

ela no modo de pensar, ter sua própria consciência e julgamento sobre aquilo que o 

cerca além de garantir a política, crença religiosa e filosofia, conforme o art. 5°, 

inciso VI (BRASIL. CONSTITUIÇÃO, 1988).  

Na conceituação de Meirelles Teixeira,( Teixeira, 1991, p. 672): 

Liberdade é o direito de viver e de desenvolver e exprimir a 
nossa personalidade da maneira a mais completa, conforme as leis 
da Natureza e da Razão e a essencial dignidade da pessoa humana, 
no que for compatível com igual direito dos nossos semelhantes e 
com as necessidades e interesses do bem comum, mediante o 
adequado conjunto de permissões e de prestações positivas do 
Estado.  

Portanto isso significa que a todos é permitido o direito de participar 

ativamente do pluralismo de ideias para o bom funcionamento da democracia. A livre 

comunicação enriquece e amplia o debate público e assegura que os cidadãos 

opinem sobre os variados temas no país. 

Nas palavras de Luís Roberto Barroso, Barroso,( 2011, p. 87): 

 A luta pela liberdade, a ampliação da participação política, a 
consagração econômica da livre iniciativa, o surgimento da opinião 
pública, dentre outros fatores, fizeram do modelo liberal o cenário 
adequado para o renascimento do espaço público, sem 
comprometimento do espaço privado. De forma esquemática, a 
Constituição, de um lado, e o código Civil Napoleônico, de outro, 
expressaram esse ideal de equilíbrio entre espaços público e 
privado. Configurou-se a dualidade estado/sociedade civil, sob cujo 
rótulo genérico se abrigaram a distinção entre as relações de poder, 
as relações individuais e os mecanismos de proteção dos indivíduos 
em face do Estado.   

Trata-se de um direito fundamental e, por conta de seu conteúdo valorativo de 

princípio constitucional e cláusula pétrea (art.60, §4º, IV), a liberdade de expressão 

merece máxima importância no ordenamento jurídico vigente (BRASIL. 

CONSTITUIÇÃO, 1988).  

1.1 Liberdade De Expressão  

 

A Liberdade de expressão é o direito de qualquer cidadão expor suas 

opiniões, ideias e pensamento livremente, podendo ele se manifestar sem a prática 

de qualquer crime que venha causar interferência no direito do outro. Entretanto, o 
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exercício dessa liberdade não deve afrontar o direito alheio, como a honra e a 

dignidade de uma pessoa ou determinado grupo.  

A liberdade de expressão privada é uma relação natural entre as partes e 

por isso necessita de prevenção ou censura. Já a liberdade de expressão pública 

necessita de censura como único meio de garantir a liberdade dos cidadões e a 

igualdade de tratamento, responsabilizando-se o estado em representar a parte a 

atingir, pois não existe outra possibilidade prática. É um conceito fundamental nas 

democracias modernas nas quais a censura não tem respaldo moral. 

Liberdade de expressão para Rodrigues (2009, p.55): 

[...] não esta na faculdade de alguém ter opiniões (ou 
pensamentos) que lhe pareçam convenientes (sem chegar a 
expressar ou divulga-las), mas sim, na possibilidade de exterioriza-
las, de poder manifesta-las e transmiti-las a outras pessoas e muito 
especialmente àquelas que podem ter ponto de vista diferente. 

Já para Canotilho e Moreira apud Rodrigues (2009, p. 57): 

a liberdade de expressão abrange um componente negativo, qual 
seja: o direito de não ser impedido de exprimir-se, e um componente 
positivo, isto é: um direito positivo de acesso aos meios de 
expressão. 
 

Também conhecida como liberdade de pensamentos segundo os grandes 

doutrinadores, a liberdade de expressão pressupõe a própria liberdade de pensar. A 

Declaração Universal dos Direito do Homem, em seu artigo 19, destaca que todo 

indivíduo tem direito a liberdade de opinião e expressão, garantindo tanto a 

liberdade espiritual protegendo o pensamento como a sua manifestação. 

Todos temos o direito assegurado pela Constituição Federal de 1988 de 

expressarmos nossas ideias e convicções, desde que não ferindo o direito legítimo 

de terceiros, conforme artigo 5º, IV e IX: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença; 

 

            Portanto a liberdade de expressão é um dos direitos mais importantes dos 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730920/inciso-iv-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730738/inciso-ix-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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cidadãos. É um direito fundamental inerente ao ser humano e é através dele que se 

possibilita a participação do indivíduo na vida em sociedade e nas decisões do 

Estado, ou seja, ele é essencial para autodeterminação do indivíduo. 

 

1.2 Liberdade De Expressão No Direito Brasileiro 

No Brasil, desde a constituição do império existia a garantia da liberdade de 

expressão, o que foi preservado até a constituição de 1937. Já no período conhecido 

como estado novo durante o governo do presidente Vargas, o princípio 

constitucional da liberdade de pensamento desapareceu. Foi adotada a censura 

como meio de impedir a publicação ou a reprodução de determinadas informações. 

A censura nasceu reprimindo a liberdade de expressão. 

Como o período da redemocratização, a constituição de 1946 a tal 

responsável por colocar e assegurar, no novo ordenamento jurídico, a manifestação 

do pensamento. O texto constitucional dispunha a livre manifestação do 

pensamento, sem dependências da censura, salvo quanto a espetáculos e diversões 

públicas, respondendo cada um, por abusos cometidos, conforme disposição legal. 

Vale ressaltar que, quando se restringe a liberdade de um indivíduo, não 

somente o direito deste é atingido, mas também o de toda a comunidade de receber 

e debater as informações Caracteriza-se, assim que a liberdade de expressão atinge 

o indivíduo e a interação da sociedade. 

Segundo Chequer (2011, p. 12) 

 A liberdade de expressão em sentido amplo é justificada por 
vários motivos que podem ser encontrados em duas grandes 
categorias. Ela teria uma importância instrumental, como um meio 
para a realização de um fim, na primeira categoria e na segunda, 
seria importante não só pelas consequências que trouxesse, mas por 
sua essência. Em sentido estrito, a liberdade de expressão "por se 
referir a ideias, opiniões, pensamentos, não está condicionada à 
verdade. 

Na atual Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, várias 

inovações foram conferidas em relação a liberdade de manifestação do pensamento, 

dando maior amplitude no rol de direitos e garantias individuais. Em todas as suas 

formas, a liberdade de expressão é um direito fundamental e intransferível, inerente 

a todas as pessoas, e um requisito para a existência de uma sociedade democrática.  
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1.3 Liberdade De Expressão Na Internet  

 A nossa sociedade e o nosso tempo são marcados pela capacidade de se 

comunicar atrás da internet fixa e móvel. Até então está limitada à interação pessoal, 

deixando de lado o que é real pelo lado virtual, hoje existem diversos meios de 

comunicação atrás da internet, há diversas maneiras de interagir via online devido 

ao progresso das tecnologias de informação, entre elas a da internet. Os aplicativos 

de comunição não param de lançar atualizações e novidades, atraindo uma massa 

de pessoas e arrastando uma multidão com elas, a possibilidade de liberdade de 

expressão nunca foi tão alarmada nos últimos tempos, tornando-se domínio público. 

Nos dias atuais o mundo gira em torno da utilização da internet, sendo ela 

para trabalho ou para lazer, onde milhares de pessoas expressam suas opiniões e 

críticas diariamente, podendo até se relacionar com outras pessoas. Quando 

estamos online somos capazes de nos comunicar com pessoas de várias partes do 

mundo, trocamos experiências, produzimos conhecimentos e ampliamos a nossa 

cultura. 

Para alguns usuários há diversas maneiras de utilização, sendo elas para, 

receber algum tipo de informações, diversões, criticarem, fazer dela um discurso de 

ódio e expressar sua opinião em público, causando constrangimento e revolta. 

Até descobrirem que podem atingir determinadas pessoas atrás deste meio 

que são as redes sociais, aplicando a liberdade de se expressar através da internet, 

muitos não tem coragem de expressar o que pensam pessoalmente e as redes 

sociais ajudaram muito nessa questão, que é uma forma de se esconder atrás de 

uma tela ou no distanciamento que promovem. 

A internet dá-nos a possibilidade de criar, publicar, distribuir e consumir 

conteúdos fornecendo assim um espaço de completa participação, empenho e livre 

expressão pessoal. Com o desenvolvimento das Redes Sociais todos nós podemos 

participar no ciber espaço de formas muito diversas, desde o contato permanente 

com os nossos amigos e o desenvolvimento de novos contatos até à partilha de 

conteúdos e à exploração da nossa capacidade de nos exprimirmos. Este espaço 

online dá-nos novas oportunidades tais como aderir com outros a causas em que 

nós queremos empenhar e que nos preocupam. 

Entretanto, a liberdade de expressão e a proibição da censura não garantem 

que todo discurso possa ser proferido sem qualquer consequência ou represália 
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posterior em relação ao seu autor. Isso porque, muitas vezes ao exercer seu direito 

de expressão, o autor do discurso pode acabar por extrapolar os limites da proteção 

constitucional dada a ele e, nesses casos, poderá ser punido. 

 

2. DISCURSO DE ÓDIO NA INTERNET 

Conceitualmente, as expressões de ódio são palavras que tendem a insultar, 

intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, 

sexo ou religião, ou que têm a capacidade de instigar violência, ódio ou 

discriminação contra membros desses grupos, individual ou coletivamente. 

É chamado discurso de ódio determinada mensagem que busca promover o 

ódio e incitação à discriminação, hostilidade e violência contra uma pessoa ou grupo 

em virtude de raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, gênero, condição 

física ou outra característica. O discurso do ódio é utilizado para insultar, perseguir e 

justificar a privação dos direitos humanos e, em casos extremos, para dar razão a 

homicídios.  

Quanto a suas estratégias de persuasão, o discurso de ódio aproveita-se de 

elementos relativos à área de publicidade e propaganda para angariar adeptos, 

quais sejam, a criação de estereótipos, a substituição de nomes, a seleção exclusiva 

de fatos favoráveis ao seu ponto de vista, a criação de “inimigos”, o apelo à 

autoridade e a afirmação e repetição, conforme Brown (1971, p. 27-30). 

Está cada vez mais frequente o discurso de ódio através da internet e das 

redes sociais, hoje sendo ela uma das maiores concentrações de informações e 

conteúdos pessoais. Usando como forma de anonimato e imunidade, atacando 

pessoas através das redes sociais, sendo elas o Facebook, Instagram, Linkedin, 

Twitter, Snapchat, whatsapp e entre outros meios, usados de maneira inadequada 

para apresentar o discurso racista, por exemplo, em meio a tantos recursos na 

internet. 

A internet deixa os preconceitos mais em evidência, pois os ofensores 

acreditam que não serão responsabilizados, pois as redes sociais dão a falsa 

impressão de anonimato da pessoa que está por trás da tela do computador, mas 

hoje é possível identificá-las e puni-las criminalmente e pode ocorrer também a 

indenização no âmbito civil. 
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O conceito de discurso do ódio, no entanto, não é um conceito universal, 

coexistindo diversos entendimentos acerca do mesmo. Na verdade o discurso de 

ódio é uma variável da liberdade de pensamento e caso não externado, ficará só no 

campo da imaginação não podendo ser interferido pelo mundo do direito. O 

problema se agrava quando o discurso de ódio é manifesto e gera efeitos nocivos 

que poderão se prolongar no tempo, bem como ganhar espaço e abrangência, de 

acordo com o veículo de transmissão utilizado.  

Na definição de Miguel Salgueiro Meira2: 

 os discursos de incitamento ao ódio, manifestados em 
mensagens e expressões racistas, xenófobas, homofóbicas ou 
misóginas, visam descriminar e estigmatizar os indivíduos que 
compõe o grupo a que esses discursos se destinam. 

Nas palavras de Waldron Jeremy (2010, p. 1601), o problema se instaura 

quando o pensamento ultrapassa esses limites dando lugar à duradoura presença 

da palavra publicada. Nessa situação, o discurso existe, está ao alcance daqueles a 

quem buscam insultar e daqueles a quem busca incitar contra os insultados, e está 

apto para produzir seus efeitos nocivos, quais sejam: as violações a direitos 

fundamentais, o ataque à dignidade de seres humanos. Em suma, dessa 

manifestação pública advêm o dano e a necessidade de intervenção de instâncias 

com poder de controle, dentre elas, o Direito. Ademais, a manifestação para 

caracterizar-se como o discurso de ódio deve representar discriminação, ou seja, 

desprezo por pessoas que compartilham de alguma característica que as torna 

componentes de um grupo. Essas pessoas são referidas como inferiores, ou ainda, 

parafraseando Waldron, são tidas como indignas da mesma cidadania dos 

emissores dessa opinião. 

 

3. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

As opiniões deveriam vir através de um gesto simples, sem ofensas e 

agressão ao próximo, pois a liberdade de expressão é um direito de qualquer 

indivíduo manifestar opiniões, ideias, pensamentos livremente.  

                                                           
2
 MEIRA, Miguel Salgueira, Limites à Liberdade de expressão nos discursos de incitamento ao ódio. Disponível 

em: Acesso em 20 maio 2015. 
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Sendo assim podemos ver que o limite da liberdade de expressão é o 

discurso de ódio, quando você deixa de exercer seu direito de opinião e começa a 

atingir pessoas com um discurso de ódio.  

Usado para ofender, difamar, denegrir e expor a situação do outro na 

internet e redes sociais, sendo assim, fica completamente.   

Exemplo tem-se o caso de um indivíduo que resolve publicar em redes 

sociais falsas denúncias contra um desafeto seu nas quais o acusa de pedofilia. 

Apesar de, aparentemente, o indivíduo estar exercendo sua liberdade de se 

expressar, o crime de calúnia no qual incorre proporcionará terríveis consequências 

ao seu desafeto como a perda de emprego e relacionamentos, sendo assim, o 

Estado deve intervir e punir tal conduta. 

A liberdade de expressão deve respeitar os limites éticos, morais, sociais e 

familiares, deixando de lado, e não confundindo com a imoralidade, palavras de 

baixo calão, ou qualquer forma e pensamento destrutivo de conceitos como o 

respeito, a dignidade humana, as opções das pessoas, não tornando, portanto, um 

meio prejudicial e danoso. O nosso limite é respeitar o direito do outro. 

Não deve haver correlação com o direito a liberdade de expressão e o 

discurso de ódio, pois liberdade de expressão é o direito de se manifestar livremente 

opiniões e ideias. Entretanto, o exercício dessa liberdade não deve afrontar o direito 

alheio, como a honra e a dignidade de uma pessoa ou determinado grupo. Já o 

discurso de ódio é uma manifestação preconceituosa contra minorias étnicas, 

sociais, religiosas e culturais, que gera conflitos com outros valores assegurados 

pela Constituição, como a dignidade da pessoa humana.  

Um exemplo claro do discurso de ódio aconteceu com na última eleição 

presidencial no Brasil, momento em que a Presidente eleita recebeu 70% dos votos 

dos eleitores nordestinos, fato que gerou uma discussão de ódio nas redes sociais, 

onde vários grupos resolveram divulgar comentários de preconceito contra o povo 

nordestino. Infelizmente discursos como esses são facilmente encontrados em 

qualquer rede de comunicação hoje em dia.  

Outro exemplo ocorreu com o Deputado Federal Jean Wyllys, homossexual 

assumido e recebe vários comentários homofóbicos em sua página nas redes 

sociais. 

Comentários como esses são frequentes nas redes sociais. Em termos 

práticos, incitar a segregação ou violência física e psicológica contra gays, negros e 
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população do Norte e Nordeste, para citar alguns exemplos, configura o discurso de 

ódio, um crime de preconceito. O limite da liberdade de expressão deve ser sempre 

o respeito do direito do outro.  

 

4. POSICIONAMENTOS DO PODER JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO AO DISCURSO 

DE ÓDIO NAS REDES SOCIAIS. 

De acordo com o crescimento e a popularização da internet, os direitos 

passaram a ser exercidos e também violados pela rede mundial de computadores. 

Sendo assim, os conflitos começaram a aparecer no mundo virtual, onde pessoas 

estão usando fortes expressões contra o próximo. 

Portanto existem dois meios fortíssimos na nossa atualidade, o real e o 

virtual, em ambas o choque que anteriormente se dava principalmente na mídia 

clássica, agora ocorre também nas telas dos computadores, mas de uma forma 

diferente, pois apresenta fortes consequências. 

Portanto, a complexidade dos problemas resultantes do conflito ora em 

estudo foi elevada e quem sofre com isso é, na maior parte dos casos, pessoas 

comuns que vêem informações privadas ou desonrosas a seu respeito serem 

amplamente divulgadas na rede, causando vexame ou constrangimento. Além disso, 

por não ser o tema suficientemente estudado, o jurista muitas vezes não conseguem 

visualizar uma solução para o caso, para tutelar o direito da vítima e fazer cessar a 

ofensa em curso. O direito à liberdade de expressão, tal como, não é absoluto. A lei 

proíbe qualquer propaganda a favor da guerra, a apologia do ódio e a incitação à 

violência ou ao delito. Num país com liberdade de expressão, não se pode promover 

a discriminação racial nem incentivar os assassinatos. 

O posicionamento do Poder Judiciário brasileiro orienta um recente processo 

de defesa das minorias e de combate ao preconceito que, apesar de envolver a 

demarcação de direitos fundamentais consagrados (dignidade, igualdade e 

liberdade), ainda encontra barreiras incompatíveis com a democracia pluralista 

contemporânea. Por fim, o debate acerca dos limites entre a liberdade de expressão 

e o discurso do ódio é relevante e ganha espaço nas ciências jurídicas porque, 

embora trate de um problema antigo, algumas questões permanecem sem 

contornos bem definidos. 
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O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em relação à 

responsabilização de usuários da internet que usam esse meio para propagar 

discursos ofensivos. Vejamos: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO 
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. PORTAL 
DE NOTÍCIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OFENSAS POSTADAS 
POR USUÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTROLE POR PARTE DA 
EMPRESA JORNALÍSTICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE A VÍTIMA. 
VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Controvérsia acerca da 
responsabilidade civil da empresa detentora de um portal eletrônico 
por ofensas à honra praticadas por seus usuários mediante 
mensagens e comentários a uma noticia veiculada. 2. 
Irresponsabilidade dos provedores de conteúdo, salvo se não 
providenciarem a exclusão do conteúdo ofensivo, após notificação. 
Precedentes. 3. Hipótese em que o provedor de conteúdo é empresa 
jornalística, profissional da área de comunicação, ensejando a 
aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. Necessidade de 
controle efetivo, prévio ou posterior, das postagens divulgadas pelos 
usuários junto à página em que publicada a notícia. 5. A ausência de 
controle configura defeito do serviço. 6. Responsabilidade solidária 
da empresa gestora do portal eletrônica perante a vítima das 
ofensas. 7. Manutenção do 'quantum' indenizatório a título de danos 
morais por não se mostrar exagerado (Súmula 07/STJ). 8. 
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1352053 AL 
2012/0231836-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T3 - TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2015) 

 

O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se 

pronunciar sobre os discursos de ódio no HC 82.424 (caso Ellwanger), julgado em 

17.9.2003, ocasião em que denegou ordem pleiteada por um escritor de livro com 

conteúdo racista e antissemita. O Tribunal concluiu que a liberdade de expressão 

não alcança a intolerância racial e o estímulo à violência, sob pena infringir diversos 

outros direitos tutelados na constituição federal. 

. 

HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO. 
RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. 
ABRANGÊNCIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM DENEGADA. 1. Escrever, editar, 
divulgar e comerciar livros "fazendo apologia de idéias 
preconceituosas e discriminatórias" contra a comunidade judaica (Lei 
7716/89, artigo 20, na redação dada pela Lei 8081/90) constitui crime 
de racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e 
imprescritibilidade (CF, artigo 5º, XLII). 2. Aplicação do princípio da 
prescritibilidade geral dos crimes: se os judeus não são uma raça, 
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segue-se que contra eles não pode haver discriminação capaz de 
ensejar a exceção constitucional de imprescritibilidade. 
Inconsistência da premissa. 3. Raça humana. Subdivisão. 
Inexistência. Com a definição e o mapeamento do genoma humano, 
cientificamente não existem distinções entre os homens, seja pela 
segmentação da pelé, formato dos olhos, altura, pêlos ou por 
quaisquer outras características físicas, visto que todos se qualificam 
como espécie humana. Não há diferenças biológicas entre os seres 
humanos. Na essência são todos iguais. 4. Raça e racismo. A divisão 
dos seres humanos em raças resulta de um processo de conteúdo 
meramente político-social. Desse pressuposto origina-se o racismo 
que, por sua vez, gera a discriminação e o preconceito 
segregacionista. 5. Fundamento do núcleo do pensamento do 
nacional-socialismo de que os judeus e os arianos formam raças 
distintas. Os primeiros seriam raça inferior, nefasta e infecta, 
características suficientes para justificar a segregação e o extermínio: 
inconciabilidade com os padrões éticos e morais definidos na Carta 
Política do Brasil e do mundo contemporâneo, sob os quais se ergue 
e se harmoniza o estado democrático. Estigmas que por si só 
evidenciam crime de racismo. Concepção atentatória dos princípios 
nos quais se erige e se organiza a sociedade humana, baseada na 
respeitabilidade e dignidade do ser humano e de sua pacífica 
convivência no meio social. Condutas e evocações aéticas e imorais 
que implicam repulsiva ação estatal por se revestirem de densa 
intolerabilidade, de sorte a afrontar o ordenamento infraconstitucional 
e constitucional do País. 6. Adesão do Brasil a tratados e acordos 
multilaterais, que energicamente repudiam quaisquer discriminações 
raciais, aí compreendidas as distinções entre os homens por 
restrições ou preferências oriundas de raça, cor, credo, 
descendência ou origem nacional ou étnica, inspiradas na pretensa 
superioridade de um povo sobre outro, de que são exemplos a 
xenofobia, "negrofobia", "islamafobia" e o anti-semitismo. 7. A 
Constituição Federal de 1988 impôs aos agentes de delitos dessa 
natureza, pela gravidade e repulsividade da ofensa, a cláusula de 
imprescritibilidade, para que fique, ad perpetuam rei memoriam, 
verberado o repúdio e a abjeção da sociedade nacional à sua prática. 
8. Racismo. Abrangência. Compatibilização dos conceitos 
etimológicos, etnológicos, sociológicos, antropológicos ou biológicos, 
de modo a construir a definição jurídico-constitucional do termo. 
Interpretação teleológica e sistêmica da Constituição Federal, 
conjugando fatores e circunstâncias históricas, políticas e sociais que 
regeram sua formação e aplicação, a fim de obter-se o real sentido e 
alcance da norma. 9. Direito comparado. A exemplo do Brasil as 
legislações de países organizados sob a égide do estado moderno 
de direito democrático igualmente adotam em seu ordenamento legal 
punições para delitos que estimulem e propaguem segregação racial. 
Manifestações da Suprema Corte Norte-Americana, da Câmara dos 
Lordes da Inglaterra e da Corte de Apelação da Califórnia nos 
Estados Unidos que consagraram entendimento que aplicam 
sanções àqueles que transgridem as regras de boa convivência 
social com grupos humanos que simbolizem a prática de racismo. 10. 
A edição e publicação de obras escritas veiculando idéias anti-
semitas, que buscam resgatar e dar credibilidade à concepção racial 
definida pelo regime nazista, negadoras e subversoras de fatos 
históricos incontroversos como o holocausto, consubstanciadas na 
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pretensa inferioridade e desqualificação do povo judeu, equivalem à 
incitação ao discrímen com acentuado conteúdo racista, reforçadas 
pelas conseqüências históricas dos atos em que se baseiam. 11. 
Explícita conduta do agente responsável pelo agravo revelador de 
manifesto dolo, baseada na equivocada premissa de que os judeus 
não só são uma raça, mas, mais do que isso, um segmento racial 
atávica e geneticamente menor e pernicioso. 12. Discriminação que, 
no caso, se evidencia como deliberada e dirigida especificamente 
aos judeus, que configura ato ilícito de prática de racismo, com as 
conseqüências gravosas que o acompanham. 13. Liberdade de 
expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. 
Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode 
abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que 
implicam ilicitude penal. 14. As liberdades públicas não são 
incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, 
observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, 
artigo 5º, § 2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade 
de expressão não consagra o "direito à incitação ao racismo", dado 
que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de 
condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. 
Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
igualdade jurídica. 15. "Existe um nexo estreito entre a 
imprescritibilidade, este tempo jurídico que se escoa sem encontrar 
termo, e a memória, apelo do passado à disposição dos vivos, triunfo 
da lembrança sobre o esquecimento". No estado de direito 
democrático devem ser intransigentemente respeitados os princípios 
que garantem a prevalência dos direitos humanos. Jamais podem se 
apagar da memória dos povos que se pretendam justos os atos 
repulsivos do passado que permitiram e incentivaram o ódio entre 
iguais por motivos raciais de torpeza inominável. 16. A ausência de 
prescrição nos crimes de racismo justifica-se como alerta grave para 
as gerações de hoje e de amanhã, para que se impeça a 
reinstauração de velhos e ultrapassados conceitos que a consciência 
jurídica e histórica não mais admitem. Ordem denegada. 
(STF - HC: 82424 RS , Relator: MOREIRA ALVES, Data de 
Julgamento: 17/09/2003, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 19-
03-2004 PP-00017 EMENT VOL-02144-03 PP-00524) 

 

   Os Tribunais de Justiça do Brasil também tem responsabilizado os autores de 
ofensas via internet: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA. OFENSAS VIA 
INTERNET. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. 
PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em sede de 
cognição sumária, é possível vislumbrar que as matérias divulgadas 
pelos requeridos têm potencial para atingir a reputação e a honra dos 
autores e extrapolam o direito à livre manifestação do pensamento. 
Por sua vez, especialmente pelo meio em que foram divulgadas - 
Internet, com acesso ao público a qualquer momento, presente, 
também, o perigo de dano irreparável.(TJ-PR - AI: 4016557 PR 
0401655-7, Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 
12/07/2007, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7416) 
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CONCLUSÃO 
 
 

 A liberdade de expressão é de extrema importância para a afirmação de um 

Estado democrático de Direito, por isso é amplamente tutelada no ordenamento 

jurídico brasileiro. Todavia, inúmeras vezes a prática desta liberdade acaba 

atingindo direito alheio, levantando séria dúvida em relação ao limite da proteção 

conferido pela Constituição a este direito. 

No Brasil, nossa Constituição também garante a liberdade de expressão, 

mas, com restrições. Mesmo vivendo em um Estado Democrático de Direito, faz-se 

necessário observar o contexto plural da sociedade brasileira, devendo a liberdade 

de expressão estar amparada na tolerância e no respeito ao próximo.  

Com o advento da internet e principalmente as redes sociais a liberdade de 

expressão ganhou voz mais ativa; houve uma revolução na maneira de o ser 

humano expressar sua opinião, cujo diferencial é a extrema rapidez e a vasta 

propulsão de compartilhamento das redes sociais, que permite ao homem expor 

seus pensamentos, suas opiniões e a si próprio, entretanto, com isso, aumentou-se 

os casos de ofensas virtuais e a propagação de discursos com acentuada carga 

preconceituosa e discriminatória.  

Assim o presente artigo pretendeu demonstrar e tratar dos limites impostos 

pelo direito ao usuário que faz uso da internet. A pessoa pode achar que a liberdade 

de expressão não apresenta limites. A constatação disso são os inúmeros casos de 

violação de direitos por meios virtuais. Contudo, tal impressão é equivocada, pois o 

nosso ordenamento jurídico impõe alguns limites ao exercício desse direito. 

           Dessa forma a internet tornou-se um campo fértil para a popularização e 

difusão do discurso de ódio, por favorecer o anonimato e a difusão rápida e massiva 

desse tipo de discurso. 

           Uma maneira para o fim do preconceito seria a construção de políticas que 

garantam  realmente o acesso às mídias e aos meios de conversação das minorias 

vítimas de discriminação em nossa sociedade, de modo que as diferentes etnias, 

religiões, culturas e gêneros, estejam de fato representados, pois ao assegurar voz e 

visibilidade a esses grupos é que se ergue uma sociedade igualitária, plural e 

desprovida de qualquer forma de intolerância 

http://www.sinonimos.com.br/realmente/
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Diante disso, o direito brasileiro não pode fechar os olhos diante desse fato, 

mas deve sim, se empenhar em combater os crimes virtuais e procurar criar normas 

que regulem plenamente as modernas relações pessoais pelos meios virtuais, para 

que não se crie uma sociedade paralela sem o necessário resguardo jurídico.  
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